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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2021-2025
Thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND-LĐLĐ ngày 28/4/2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về việc phối hợp, triển
khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân,
viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2025, Sở Thông tin
và Truyền thông ban hành Kế hoạch tuyên truyền về công tác tuyên truyền
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên địa bàn tỉnh Lào Cai
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nhằm thúc đẩy và phát huy tính năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ
chức các hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương;
qua đó động viên, khơi dậy và khuyến khích các tập thể, cá nhân là cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động phát huy khả năng sáng tạo của mình trong mọi
lĩnh vực công tác, lao động sản xuất để nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả
lao động góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập,…
- Thông qua phong trào thi đua nhằm tuyên truyền, kết nối và tạo nên hiệu
ứng lan tỏa những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đề tài, công trình, nghiên cứu
khoa học nhằm nâng cao hiệu quả, năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm,
hàng hóa; kịp thời biểu dương, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều
sáng kiến, sáng tạo trong hoat động lao động, sản xuất, công tác, học tập cũng
như hoạt động công đoàn.
- Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền nhân rộng mô hình mới, cách làm
hay để áp dụng vào thực tiễn góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng phong trào
thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Yêu cầu
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- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức đa
dạng, phong phú, phù hợp từng đối tượng. Phong trào phải được tuyên truyền
sâu rộng, toàn diện, thường xuyên, liên tục bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm
của cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức, đưa phong trào trở thành
hành động, nếp sống thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền phải được tiến
hành thường xuyên, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm,
xuyên suốt và là trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, của toàn xã hội.
- Việc tổ chức tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ PHƯƠNG THỨC TUYÊN
TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền
- Tăng cường công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, đặc biệt là
phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong công nhân viên
chức lao động một cách sâu rộng và toàn diện, thường xuyên, liên tục sát với
nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngành và địa
phương gắn với các phong trào thi đua đã và đang được phát động trên địa bàn
tỉnh.
- Tập trung tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của
Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà
nước về thi đua - khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong
trào thi đua; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến,
gương người tốt-việc tốt; đẩy mạnh và duy trì các phong trào thi đua theo đợt,
theo chuyên đề đạt hiệu quả cao; chú trọng vào các lĩnh vực đầu tư công, cải
cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo,...
- Bên cạnh các kênh tuyên truyền truyền thống như báo chí, bản tin, Cổng
thông tin điện tử, cổ động trực quan (băng-rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích…),
tích cực tuyên truyền trên mạng xã hội (facebook, zalo…). Thông qua các hoạt
động tuyên truyền nhằm giới thiệu gương điển hình, những cách làm hay để
nhân rộng trong quần chúng tăng hiệu quả lao động, sản xuất… Qua đó, góp
phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào
thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội các cấp.
2. Phương thức tuyên truyền
2.1. Truyền thông trên báo chí
Các cơ quan thông tấn báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về phong
trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” qua
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các tin, bài, chuyên mục, chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, các
thông điệp...
2.2. Truyền thông trên mạng xã hội
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền,
phát huy hiệu quả của hệ thống thông tin điện tử (trang/cổng TTĐT; mạng xã
hội (zalo, FB) để thông tin kịp thời, lan tỏa đến người dân.
2.3. Truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở
- Tăng thời lượng truyền thông về phong trào thi đua yêu nước, gương
người tốt, việc tốt, lao động giỏi, lao động sáng tạo trên hệ thống truyền thanh
cơ sở để thông tin kịp thời, khuyến khích người dân hăng hái tham gia lao động,
sản xuất, các phong trào thi đua xây dựng quê hương, đất nước.
- Thông tin trên các bảng tin, cụm pano cổ động của địa phương; tài liệu
tuyên truyền đặt tại các tủ sách pháp luật của xã, phường, thị trấn, điểm bưu điện
- văn hóa xã.
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên
truyền, vận động thông qua các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.
2.4. Truyền thông thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn
chuyên đề về các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, lao động giỏi,
tay nghề giỏi, chuyên môn giỏi,...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Hướng dẫn các đơn vị truyền thông tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác
tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về thi đua khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua; kịp thời
phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt-việc tốt
trên địa bàn tỉnh.
- Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh phục vụ
hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước; phong trào lao
động giỏi, lao động sáng tạo; gương người tốt, việc tốt,...
2. Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, bản tin, Trung tâm
Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố
Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thông tin, tuyên
truyền về các phong trào thi đua yêu nước; phong trào lao động giỏi, lao động
sáng tạo; gương người tốt, việc tốt.
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3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố
Căn cứ nhiệm vụ, chức năng được giao chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông
tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở
triển khai tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; phong trào lao động
giỏi, lao động sáng tạo tại địa phương.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao
động sáng tạo” trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai
giai đoạn 2021-2025, đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh và các cổng thành viên; các bản
tin;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm VHTTTT các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên
địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.

Vũ Hùng Dũng

